ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W IGRZYSKACH MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ 2019
Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko drukiem )
………………………………................................................................................................................….........
PROSZĘ POSTAWIĆ DOWOLNY ZNAK W KRATKACH
Wyrażam zgodę na udział niepełnoletniego syna/córki/podopiecznego (Imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………………………………………
urodzonej/urodzonego w roku………………………………

uczennicy/ucznia szkoły…………………………

w imprezie sportowej – Igrzyska Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej 2019 organizowanej przez POSiR
w dniach 20-21.05.2019 zwanej dalej Zawodami
Możecie Państwo wyrazić poniższe 2 zgody poprzez postawienie dowolnego znaku w kratce - wyrażenie
każdej z nich jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego w przekazach
telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach
promocyjno-reklamowych wydawanych przez POSiR oraz na nieodpłatne wykorzystanie jej/jego wizerunku
utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
Wyrażam zgodę na umieszczenie w wynikach Zawodów (publikowanych i ogólnodostępnych w internecie na stronie
internetowej POSiR) danych osobowych mojego dziecka w postaci imienia i nazwiska, roku urodzenia, szkoły oraz
płci.
Brak zgody oznacza, że dane Państwa dziecka nie zostaną zamieszczone w wynikach końcowych Zawodów.
Zaznaczenie 2 poniższych oświadczeń jest obowiązkowe – prosimy o postawienie dowolnego znaku
w kratce.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Zawodów.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną:
1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy
ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej:
my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na
powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numer 618357917 lub mailowo na adres:
iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dziecka/podopiecznego (dalej: Państwa dane)
ponieważ wyraziliście Państwo zgodę na udział Państwa dziecka/podopiecznego w Zawodach.
Państwa dane (podane w zgodzie powyżej) będą więc przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na udział
Państwa dziecka/podopiecznego w Zawodach i jej realizacji na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) w związku z obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.
Jeżeli w karcie zaznaczyliście Państwo którąkolwiek ze zgód, dane Państwa dziecka w tym zakresie będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:
- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z
tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie
dokumentów archiwalnych.
Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich

danych, w tym danych osobowych.
Odbiorcą Państwa danych mogą być także organizatorzy kolejnych szczebli Zawodów oraz ubezpieczyciele (gdyby
Państwa dziecko/podopieczny uległ wypadkowi).
Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
4. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane do końca roku, następującego po roku, w którym korzystali Państwo
z naszego obiektu, a następnie dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami
archiwalnymi.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Mogą Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego
w zawodach. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości uczestnictwa w zawodach.
7. Monitoring wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.
*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

…..........……..............
Miejscowość, data

...……..………………….…...............
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

